ΗΔ15
Αύμεζε αξηζκνύ κειώλ εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε εγγύεζε
Οι ενόηηηες ποσ ακολοσθούν παρέτονηαι προς σποβοήθηζη ηοσ αιηηηή ζηη ζσμπλήρωζη ηοσ θεζμοθεηημένοσ ενηύποσ και δεν
προζκομίζονηαι με ηο παρόν ένησπο.

Επεξηγηματικέρ Σημειώσειρ
Το παπόν ένηςπο θα ππέπει να ζςμπληπυθεί οπθά, πλήπυρ και ζύμθυνα με ηιρ ακόλοςθερ ζημειώζειρ. Θα
ππέπει να ζςμπληπυθεί κάθε ενόηηηα ηος ενηύπος.
Το παπόν ένηςπο ςπόκειηαι ζε ηέλορ ζύμθυνα με ηοςρ ζε εκάζηοηε ιζσύ κανονιζμούρ. Καηάλογορ ηελών είναι
διαθέζιμορ ζηην ιζηοζελίδα ηος Εθόπος Εηαιπειών.
Όπος ςπάπσει επιλογή με κοςηί να ζημειώνεηαι με x ή √ ανάλογα.
Οι πληποθοπίερ πος ζςμπληπώνονηαι ζηο παπόν ένηςπο θα δημοζιεύονηαι ζηο ηλεκηπονικό μηηπώο ηος
Εθόπος Εηαιπειών.
Άπθπο 9(2) ηος πεπί
Εηαιπειών Νόμος

Σημείυζη 1

Σημείυζη 2

Σημείυζη 3

Σημείυζη 4

Σημείυζη 5

9(2) Όηαν εηαιπεία πεπιοπιζμένηρ εςθύνηρ με εγγύηζη αςξήζει ηον απιθμό ηυν μελών ηηρ πάνυ από ηον
εγγεγπαμμένο απιθμό, δίνει ζηον Έθοπο Εηαιπειών μέζα ζε δεκαπένηε ημέπερ (15) μεηά πος αποθαζίζηηκε ή
ππαγμαηοποιήθηκε η αύξηζη, ειδοποίηζη για ηην αύξηζη ζηον καθοπιζμένο ηύπο, και ο Έθοπορ εγγπάθει ηην
αύξηζη.

Να αλαγξάθεηαη ην πιήξεο όλνκα θαη αξηζκόο ηεο εηαηξείαο ζύκθσλα κε ην κεηξών ηνπ Δθόξνπ
Δηαηξεηώλ.

Τν πεδίν «Αξηζκόο εηαηξείαο» λα ζπκπιεξώλεηαη σο αθνινύζσο:
Να αλαγξάθνληαη ζην πξώην θνπηί αξηζηεξά ηα αξρηθά «ΗΔ» ζε πεξίπησζε Ηκεδαπήο Δηαηξείαο
θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην έληππν ζπκπιεξώλεηαη γηα Δπξσπατθή Γεκόζηα Δηαηξεία λα
αλαγξάθνληαη ηα αξρηθά «ΔΓ».
Τν ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ εγγξαθήο λα βξίζθεηαη ζην δεμηόηεξν θνπηί.

Έληππν ζην νπνίν αλαθέξεηαη ιαλζαζκέλα ην όλνκα ή ν αξηζκόο εηαηξείαο δε ζα γίλεηαη απνδεθηό.

Τν παξόλ έληππν αθνξά κόλν εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε εγγύεζε.

Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ςεθίζκαηνο πνπ ιήθζεθε γηα
αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηεο εηαηξείαο.

Να αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ ςεθίζκαηνο γηα αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηεο
εηαηξείαο σο ην αθόινπζν παξάδεηγκα: 01/01/2001.

Τν παξόλ έληππν λα ππνβάιιεηαη ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηώλ εληόο 15 εκεξώλ κεηά πνπ
απνθαζίζηεθε ή πξαγκαηνπνηήζεθε ε αύμεζε.

Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ην αλ ην πξόζσπν πνπ ππνβάιιεη ην
έληππν είλαη θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν.
Δάλ ην πξόζσπν πνπ ππνβάιιεη ην έληππν είλαη θπζηθό πξόζσπν, λα ζπκπιεξώλνληαη ηα
ζηνηρεία ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε «(θ)».
Δάλ ην πξόζσπν πνπ ππνβάιιεη ην έληππν είλαη λνκηθό πξόζσπν, λα ζπκπιεξώλνληαη ηα
ζηνηρεία ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε «(λ)».
Ννκηθό πξόζσπν πεξηιακβάλεη νξγαληζκνύο νη νπνίνη έρνπλ μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθόηεηα.
Σε θάζε πεξίπησζε, είηε πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν είηε γηα λνκηθό πξόζσπν, λα
ζπκπιεξώλνληαη θαη ηα πεδία πνπ δε θέξνπλ θακία από ηηο ελδείμεηο «(θ)» ή «(λ)».

Τν πεδίν «Αξηζκόο αληηπξνζώπνπ*» ζπκπιεξώλεηαη κόλν όηαλ ην έληππν ππνβάιιεηαη από ηνλ
εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζσπν ηεο εηαηξείαο. Σην παξόλ ζηάδην ην ελ ιόγσ πεδίν δελ
ζπκπιεξώλεηαη θαζόηη ε ζρεηηθή πξόλνηα ηνπ Νόκνπ δελ έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή.

Η δηεύζπλζε, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο ζα ζπκπιεξώλνληαη ζην έληππν, λα είλαη ε ζπλεζηζκέλε
δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπ πξνζώπνπ εάλ πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν ή ην εγγεγξακκέλν ή
θεληξηθό γξαθείν ηνπ εάλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν.

Δάλ αλαγξαθεί ν αξηζκόο ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ ηνπ πξνζώπνπ πνπ ππνβάιιεη ην έληππν, ην ελ
ιόγσ πξόζσπν ζα ιακβάλεη ζρεηηθέο κε ηελ εηαηξεία πιεξνθνξίεο σο γξαπηό κήλπκα από ην
ηκήκα Δθόξνπ Δηαηξεηώλ.

Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην πξόζσπν ην νπνίν ππνγξάθεη ηε δήισζε γλσξίδεη ειιεληθά, λα
επηιέγεηαη ην θνπηί επηινγήο ην νπνίν εκθαλίδεηαη πξώην θαη αθνξά ηε δήισζε ε νπνία είλαη
δηαηππσκέλε ζηα ειιεληθά. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, ην πξόζσπν δύλαηαη λα πξνβεί ζηελ
ππνγξαθή ηεο δήισζεο κόλν εάλ ην πεξηερόκελν ηνπ εληύπνπ ηνπ έρεη κεηαθξαζηεί ζε γιώζζα
ηελ νπνία αληηιακβάλεηαη. Σε ηέηνηα πεξίπησζε, επηιέγεηαη ην θνπηί επηινγήο ην νπνίν εκθαλίδεηαη
δεύηεξν θαη αθνξά ηε δήισζε ε νπνία είλαη δηαηππσκέλε ζηα αγγιηθά.

A person, not being a Greek speaker, may only sign this form if the form is fully explained to that
person in English or in another language which that person understands. In such case, the person
signing must tick the second box appearing in this section which corresponds to the declaration
made in the English language.

Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ πξνζώπνπ ην νπνίν
πξνβαίλεη ζηε δήισζε ζε ζρέζε κε ηελ εηαηξεία.

Σε πεξίπησζε πνπ ην πξόζσπν πνπ πξνβαίλεη ζηε δήισζε είλαη λνκηθό πξόζσπν λα επηιέγεηαη ε
ηδηόηεηα ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ζηελ εηαηξεία.

Σην παξόλ ζηάδην ην πεδίν «Δμνπζηνδνηεκέλνο Αληηπξόζσπνο» δελ ζπκπιεξώλεηαη θαζόηη ε
ζρεηηθή πξόλνηα ηνπ Νόκνπ δελ έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή.

Όπνπ ε ηδηόηεηα πνπ επηιέγεηαη είλαη «άιιε ηδηόηεηα» λα αλαγξάθεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ηδηόηεηα ππό
ηελ νπνία ην πξόζσπν πξνβαίλεη ζηε δήισζε. Η ελ ιόγσ ηδηόηεηα κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη
αλαπιεξσηή ζύκβνπιν, αλαπιεξσηή γξακκαηέα, βνεζό γξακκαηέα, εθθαζαξηζηή, δηαρεηξηζηή θαη
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Σημείυζη 6



παξαιήπηε εάλ ππάξρεη ηέηνηα πξόλνηα ζην έγγξαθν ή ζην δηάηαγκα ζύκθσλα κε ην νπνίν
δηνξίδεηαη.
Σηελ πεξίπησζε Δπξσπατθήο Δηαηξείαο, ν ζύκβνπινο κπνξεί λα είλαη κέινο ηνπ δηεπζπληηθνύ ή
δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ ηεο SE.
Δάλ ην πξόζσπν ην νπνίν πξνβαίλεη ζηε δήισζε είλαη θπζηθό πξόζσπν, λα αλαγξάθεηαη ην
όλνκα θαη επώλπκό ηνπ ζηα αληίζηνηρα πεδία θαη ην ελ ιόγσ πξόζσπν λα ππνγξάθεη ζην
αληίζηνηρό πεδίν.
Δάλ ην πξόζσπν ην νπνίν πξνβαίλεη ζηε δήισζε είλαη λνκηθό πξόζσπν, λα αλαγξάθεηαη ην
όλνκα θαη επώλπκν ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ ην νπνίν ζα ππνγξάςεη ηε δήισζε εθ κέξνπο θαη γηα
ην ελ ιόγσ λνκηθό πξόζσπν θαη λα αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ ελ ιόγσ λνκηθνύ πξνζώπνπ ζην
πεδίν «Γηά νξγαληζκό*».
Ννκηθό πξόζσπν πεξηιακβάλεη νξγαληζκνύο νη νπνίνη έρνπλ μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθόηεηα.
Δάλ ε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηεο εηαηξείαο έγηλε κε εηδηθό ή έθηαθην ςήθηζκα, λα
επηζπλάπηεηαη θαη λα επηιέγεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο.
Σε πεξίπησζε πνπ επηζπλάπηεηαη ςήθηζκα γηα αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ λα είλαη ζηελ ειιεληθή
γιώζζα. Σε αληίζεηε πεξίπησζε λα επηζπλάπηεηαη κεηάθξαζε ηνπ ςεθίζκαηνο, πηζηνπνηεκέλε
είηε κε έλνξθε δήισζε είηε από νξθσηό κεηαθξαζηή ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ζηελ ειιεληθή
γιώζζα θαη ην πξσηόηππν ζε μέλε γιώζζα.
Σε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία έρεη θαηαρσξεκέλν ηδξπηηθό θαη θαηαζηαηηθό έγγξαθν ζε μέλε
γιώζζα απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε κεηαθξαζκέλνπ ςεθίζκαηνο κε έλνξθε δήισζε.
Δάλ επηζπλάπηεηαη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν, λα ζπκπιεξώλεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο
θαη λα αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηνπ εγγξάθνπ.
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Πίνακαρ Ελέγσος
Εάν ηο ένηςπο δεν είναι πλήπυρ και οπθά ζςμπληπυμένο πιθανόν να επιζηπαθεί. Παπακαλείζηε να ελέγξεηε
ηα ακόλοςθα ζηοισεία:
Το όνομα και ο απιθμόρ ηηρ εηαιπείαρ έσοςν ζςμπληπυθεί ζύμθυνα με ηο μηηπώο ηος Εθόπος
Εηαιπειών.
Η εηαιπεία είναι πεπιοπιζμένηρ εςθύνηρ με εγγύηζη.
Ο ηύπορ ηος τηθίζμαηορ με ηο οποίο εγκπίθηκε η αύξηζη ηυν μελών έσει επιλεγεί.
Ο απιθμόρ ηυν μελών ππιν ηην αύξηζη, ηα ππόζθεηα μέλη και ο ζςνολικόρ απιθμόρ ηυν μελών
μεηά από ηην αύξηζη έσοςν ζςμπληπυθεί οπθά.
Εάν ηο τήθιζμα είναι έκηακηο ή ειδικό, αςηό έγινε ζηην ελληνική γλώζζα και ζε πεπίπηυζη πος ηο
ππυηόηςπο τήθιζμα είναι ζε άλλη γλώζζα, ηο τήθιζμα επιζςνάπηεηαι μεηαθπαζμένο ζηην
ελληνική γλώζζα, με ένοπκη δήλυζη.
Το ένηςπο καηασυπείηαι ενηόρ 15 ημεπών από ηην ημέπα πος αποθαζίζηηκε ή
ππαγμαηοποιήθηκε η αύξηζη.
Το πεδίο ηηρ ημεπομηνίαρ ηος τηθίζμαηορ για ηην αύξηζη έσει ζςμπληπυθεί υρ ηο ακόλοςθο
παπάδειγμα: 01/01/2001.
Τα ζηοισεία επικοινυνίαρ έσοςν ζςμπληπυθεί πλήπυρ και οπθά.
Το ανάλογο ηέλορ έσει πποζκομιζθεί. Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ αναθοπικά με ηα ηέλη
αναηπέξηε ζηην ιζηοζελίδα ηος Εθόπος Εηαιπειών.
Το ένηςπο είναι δεόνηυρ ςπογεγπαμμένο.

Κατασώπιση

Έθοπο Εηαιπειών

Μονοθςπιδική
Ππόζβαζη

Το παπόν ένηςπο μποπεί να ςποβληθεί υρ ακολούθυρ:
Τκήκα Δθόξνπ Δηαηξεηώλ θαη Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο
Γσλία Λεσθ. Μαθαξίνπ θαη Καξπελεζίνπ
Πνιπθαηνηθία «ΞΔΝΙΟΣ», 1427 Λεπθσζία
Υπεξεζία Μνλνζπξηδηθήο Πξόζβαζεο
Υπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο
Αλδξέα Αξανύδνπ 13 - 15,
CY-1421 Λεπθσζία,
Κύπξνο

Πεπαιτέπω πληπουοπίερ
Μπνξείηε λα απνηαζείηε γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ
https://www.companies.gov.cy
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